
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO COLEGIADO PARA SERVIDOR
CANDIDATO A ARTICULADOR DE ENSINO

CANDIDATO: _______________________________________________________________________________

Pela  presente  DECLARAÇÃO,  nós  que  fazemos  parte  da  Unidade  de  Ensino/SEMED
__________________________________________________________________________________________
ocupantes das funções abaixo indicadas com matrícula na SEMED:

MATRÍCULA NOME FUNÇÃO

    Declaramos, para os devidos fins, que as informações prestadas neste Termo, para a seleção de Articulador de Ensino,
bolsista no programa escola 10, são verdadeiras, autênticas e condizentes com a realidade dos fatos. Ficamos cientes,
através deste documento, que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro e passível
de apuração na forma da Lei. Assim, omitir em documento público, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante (Art. 299 do Código Penal).                        

O SERVIDOR AVALIADO SIM
NA

MAIORIA
DAS VEZES

NEM
SEMPRE

NÃO

1 É assíduo e cumpre seu horário integralmente na unidade/setor no qual está 
lotado.

3 Tem disponibilidade, comprometimento e disposição para participar das 
formações continuadas e ser um multiplicador dos conceitos e práticas 
apreendidos nesses momentos formativos coletivos.

4 Tem ética profissional com as concepções teórico-práticas apresentadas na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Estadual de Educação, na 
Base Nacional Comum, e nos demais documentos normativos da Secretaria 
Municipal da Educação.

9 Participa de todas as formações e reuniões agendadas pela SEMED/Escola.

10 Está presente em todos os momentos de estudo com a equipe, garantindo uma 
prática reflexiva; bem como, mantendo-se atualizado.

13 É objetivo em discussões e consegue ser um bom mediador, minimizando 
conflitos.

16 Participa das reuniões colaborando com o foco entre os membros da equipe.

17 Analisa, aprimora e oferece feedbacks das atividades desenvolvidas.

Nada mais a declarar e cientes das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmamos a presente.

 _________ de _____________________ de 2019.
Assinaturas:



Nome:            
CPF:

Nome:            
CPF:

Nome:            
CPF:

Nome:            
CPF:


